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บทคัดย�อ

ก ารวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีต อองคการ

ตามแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของออรแกน (Organ, 1988) และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ กับขอมูลเชิง

ประจักษ

กลุมตัวอยางเปนพนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส ที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกกับสํานักธุรกิจบริการและ

โลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 500 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของเพ่ือนรวมงาน การวิเคราะห

ขอมูลใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับสอง โดยใชโปรแกรมลิสเรล 8.72

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ มี 5 องคประกอบ เรียงลําดับตามคานํ้าหนักองคประกอบ 

คือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมการใหความรวมมือ พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น 

และพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวาโมเดลพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ

องคการ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคา χ2 = 297.04, df = 232, p = 0.00, RMSEA = 0.024,

CFI = 0.99 โมเดลนี้สามารถวัดไดตรงตามแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

คําสําคัญ : การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ บริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส

องค�ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การ
ของพนักงานในบริษัทผู�ให�บริการด�านโลจิสติกส�

A Confirmatory Factor of Organizational Citizenship Behavior
of Employees in Logistics Service Providers
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ABSTRACT
he purpose of this research was to analyze the confirmatory factor of organizational citizenship 

behavior, based on the concepts of Organ (Organ, 1988) and related literatures.

The sample consisted of 500 employees in logistics service providers, which were the member 

of the Office of Service Trade & Trade Logistics, Department of International Trade Promotion in Bangkok 

and Samut Prakarn Province. The research instrument was the organizational citizenship behavior 

questionnaire. The model was validated by using second order confirmatory factor analysis through 

LISREL 8.72.

The research results indicated that the organizational citizenship behavior consisted of 5 

factors ranging respectively by priority of factor loading as following: Conscientiousness, Civic Virtue, 

Sportsmanship, Courtesy and Altruism. The confirmatory factor analysis indicated that organizational 

citizenship behavior model has a good fit to the data with χ2 = 297.04, df = 232, p = 0.00,

RMSEA = 0.024, CFI = 0.99. This research model showed that it can measure relatively well to the concept 

of organizational citizenship behavior.

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Organizational Citizenship Behavior, Logistics Service Providers
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องค�ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การของพนักงานในบริษัทผู� ให�บริการด�านโลจิสติกส�

บทนํา
ปจจัยสําคัญที่สุดที่จะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนา คือ คนในชาติตองไดรับการพัฒนาในทุก ๆ  ดานเพ่ือให

เปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ ในองคกรธุรกิจซึ่งเปนองคกรที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนและพัฒนาความเจริญของ

ประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกรใหมีประสิทธิภาพน้ัน พฤติกรรมการทํางานของบุคคลในองคการถือวา

มีความสําคัญอยางยิ่ง

ปจจุบันมีแนวคิดและการศึกษาวิจัยหลายเร่ือง ที่แสดงการเช่ือมโยงระหวางพฤติกรรมของบุคคลกับประสิทธิผล

ขององคการ พฤติกรรมของบุคคลท่ีพึงปรารถนาจะนํามาสูประสิทธิผลที่ดีขององคการ (Gonzalez & Garazo, 2006)

สวนปญหาพฤติกรรมการทํางานท่ีไมเหมาะสม เชน การเอารัดเอาเปรียบเพ่ือนรวมงาน การทุจริต การเห็นแกประโยชนตนเอง 

จนไมนึกถึงความอยูรอดขององคการก็เปนปญหาใหญ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคการ และจากการศึกษาวิจัย

เปนระยะเวลายาวนาน เพ่ือหาขอสรุปวาพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสม และจะนําไปสูความสําเร็จขององคการไดอยาง

ยั่งยืนนั้น พฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ” (Organizational Citizenship Behavior) 

(Allen & Rush,1998)

Organ (1988) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการวา หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกโดย

ตนเอง เปนพฤติกรรมการทํางานที่ไมไดระบุไวในรายละเอียดของงาน (Job Description) แตเปนพฤติกรรมที่มีสวนสงเสริม

ใหการทํางานดีขึ้น โดย Organ ไดเสนอวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการน้ัน ประกอบดวย องคประกอบสําคัญ

5 ดาน ไดแก 1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) เชน การชวยเหลือบุคคลเฉพาะคนใดคนหน่ึง 2) พฤติกรรม

ความสํานึกในหนาที่ (Conscientiousness) เชน การปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพิ่มจากที่ระบุไว 3) พฤติกรรม

การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) เชน การหลีกเล่ียงไมสรางปญหา ระมัดระวังไมละเมิดสิทธิผูอื่น 4) พฤติกรรม การอดทน

อดกล้ัน (Sportsmanship) เชน อดทนตอความไมสะดวกสบายในการทํางานโดยไมบนวา และ 5) พฤติกรรมการให

ความรวมมือ (Civic Virtue) เชน ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในองคการ (Organ, 1988)

แมจะมีงานวิจัยที่เก่ียวเน่ืองกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการเพ่ิมขึ้นอยางมาก แตงานเหลานี้ยังขาด

ความชัดเจนในเร่ืององคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ตามท่ี Podsakoff et al. (2000) ระบุวา

มีการกลาวถึงองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ที่มีชื่อเรียกแตกตางกันไปเกือบ 30 องคประกอบ

ดังนั้นจึงเปนเรื่องนาสนใจที่จะศึกษาวาในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน แนวคิดเรื่ององคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ที่ดีตอองคการน้ัน จะมีสวนเหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดที่เคยศึกษากันมามากนอยเพียงใด ประกอบกับการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการสวนใหญ ดําเนินการวิจัยในทวีปอเมริกาเหนือ (Far, Early & Lin, 1997) 

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการในบริบทที่มีวัฒนธรรมตางกันไป เพ่ิงเร่ิมไดรับความสนใจมากข้ึน

ตั้งแต Podsakoff et al. (2000) ไดเสนอวา “บริบททางวัฒนธรรมอาจมีผลกระทบตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ

องคการที่ลงไปศึกษาวิจัย” ดังนั้นจึงมีนักวิจัยเร่ิมศึกษาแนวคิดนี้ในจีน ญี่ปุน หรือประเทศในแถบตะวันออกกลาง รวมทั้ง

ในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการใน

ประเทศไทยน้ันยังมีนอยมาก งานวิจัยสวนใหญที่ศึกษากันอยู จะเปนการนําแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ

องคการมาใช เพื่อหาความสัมพันธกับตัวแปรอ่ืน ๆ  ตามท่ีสนใจ โดยยังไมมีการพิสูจนหรือยืนยันวาองคประกอบของพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ที่นํามาใชในการวิจัยนั้นเปนไปตามแนวคิดที่ใชกันอยูหรือไม ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ จึงมุงที่

จะศึกษาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ของพนักงานในบริษัทผู ใหบริการดาน

โลจิสติกส ซึ่งเปนการจําแนกลักษณะและศึกษารายละเอียด เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบ โดยตรวจสอบกับขอมูลเชิง

ประจักษในสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในเร่ืองนี้ใหมากขึ้นวา องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ
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องคการ ในบริบทของสังคมไทยน้ัน เปนไปตามแนวคิดที่ใชกันอยางแพรหลายหรือไม รวมท้ังเพ่ือนําแนวคิดนี้มาใชในการ

สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในองคกรธุรกิจ มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี อันจะสงผลดีตอประสิทธิผลโดยรวมขององคการ

วัตถุประสงค�ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของพนักงานในบริษัทผูใหบริการดาน

โลจิสติกส

2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมมติฐานองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

ของพนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส กับขอมูลเชิงประจักษ

3. เพื่อนําแนวคิดมาใชในการสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การ

เปนเวลาเกือบ 30 ปแลวที่ Smith, Organ & Near (1983) ไดริเริ่มใชคําวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ตอองคการ” (Organizational Citizenship Behavior) โดยไดตีพิมพเผยแพร ผลงานชิ้นแรกเกี่ยวกับแนวคิดนี้ จากนั้น

เปนตนมา นักวิชาการในหลายสาขาวิชาก็ไดใหความสนใจศึกษาวิจัยแนวคิดนี้ โดยผลวิจัยสวนใหญมีความสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยในระยะเร่ิมตน ที่พบวาบุคคลท่ีเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ (Good Citizens) จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จ 

(Bateman & Organ, 1983; Motowidlo, 1984; Puffer, 1987)

รากฐานการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรมท่ีดีของบุคคลในองคการน้ัน สามารถยอนกลับไปไดถึงงานวิจัยของ Barnard 

(1938) และ Katz (1967) Barnard ไดนําเสนอทฤษฎีและอธิบายถึงความเต็มใจในการทํางานของบุคคลในองคการวา

จะกอใหเกิดประโยชนแกองคการในทายที่สุด สวน Katz ไดอธิบายถึงพฤติกรรม 2 ชนิดในองคการ คือ พฤติกรรมตาม

บทบาทหนาที่ (In-Role Behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่องคการไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหพนักงานอยางชัดเจน

ในรายละเอียดของงาน และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่ (Extra-Role Behavior) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พนักงานปฏิบัติ

ขึ้นมาเอง โดยองคการไมไดกําหนด โดย Katz ไดอธิบายเพิ่มเติมวา พฤติกรรมนอกเหนือบทบาทนี้ เปนส่ิง สําคัญตอความ

อยูรอดขององคการ หากพนักงานปฏิบัติงานเฉพาะหนาที่เพียงอยางเดียว อาจนําองคการไปสูภาวะตกตํ่าได ทั้งนี้เพราะองคการ

ตองอาศัยการชวยเหลือ รวมมือกันทํางาน เอื้อเฟอเผื่อแผกัน ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทนี้เอง เปรียบเสมือนน้ํามันหลอลื่น

เคร่ืองจักรทางสังคมในองคการใหมีความยืดหยุน ซึ่งจําเปนตอการทํางานในองคการ พฤติกรรมนอกเหนือบทบาทน้ี มีลักษณะ

คลายคลึงกับแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการนั้น ไดรับความสนใจจากนักวิชาการ

ในศาสตรตาง ๆ  เชน ศาสตรดานการจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด เศรษฐศาสตร การศึกษา และการสาธารณสุข เปนตน 

การท่ีนักวิชาการใหความสนใจแนวคิดนี้ ก็เนื่องจากมีความเห็นวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการน้ัน จะนําไปสู

การเพ่ิมประสิทธิผลขององคการ (Podsakoff & MacKenzie, 1994) อยางไรก็ตาม แมจะมีงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน แตยังขาด

ความชัดเจน ในเรื่ององคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ
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2. องค�ประกอบของพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การ

Smith, Organ & Near (1983) เปนนักวิจัยกลุมแรกซึ่งอธิบายวา องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ตอองคการนั้น ประกอบดวยพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตอมาในป ค.ศ. 1988 Organ จึงไดจําแนกองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ออกเปน

5 ดาน ไดแก

1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมการใหความชวยเหลือโดยตรงในระดับบุคคล 

ซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนแกองคการ เชน การชวยเหลือเพื่อนรวมงานที่ทํางานลาหลัง ใหทํางานแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

เปนตน

2) พฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยความสมัครใจของ

บุคคล ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกองคการ มากกวาเกิดประโยชนแกบุคคลหรือกลุมคน เชน การใหความรวมมือในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ หรือการไมใชเวลางานในเร่ืองไรสาระ เปนตน (Podsakoff et al., 1990)

3) พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) ก็เปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดประโยชนแกองคการ มากกวา

เกิดแกตัวบุคคล เชน การอดทนตอความไมสะดวกสบาย หรือความรําคาญตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตการทํางานในองคการ

การไมทําเรื่องเล็กเปนเรื่องใหญ เปนตน

4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมที่พยายามหลีกเลี่ยงไมใหเพื่อนรวมงานเกิดปญหา

ในการทํางาน เชน แจงใหเพื่อนทราบถึงสาเหตุที่งานลาชา อาจกระทบตอการทํางานของเพ่ือน เปนตน

5) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมการใหความรวมมือในกระบวนการตาง ๆ

ที่เกิดขึ้นภายในองคการ เชน รวมในการประชุม ออกเสียงในเรื่องที่เปนประโยชนตอองคการ ใหขอมูลในเชิงสรางสรรคแก

ผูบริหาร เปนตน

นักวิจัยอีกกลุมหนึ่งไดแก Graham (1989) และ Moorman & Blakely (1995) ไดนําเสนอโมเดลองคประกอบ

ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยมีองคประกอบ 3 ดาน ไดแก

1) การชวยเหลือระหวางบุคคล (Interpersonal Helping) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ

ของ Organ โดยพฤติกรรมน้ีจะกอใหเกิดประโยชนแกผูรวมงานในระดับบุคคลโดยตรง (Moorman & Blakely, 1995)

2) การสงเสริมความจงรักภักดี (Loyal Boosterish) เปนพฤติกรรมการสงเสริมหรือยกยององคกรของตนใหชุมชน

หรือสังคมไดรับทราบ

3) ความอุตสาหะของบุคคล (Personal Industry) หมายถึง การทํางานที่เหนือกวา หรือเกินกวาที่ระบุไวใน

หนาท่ีความรับผิดชอบ และการพยายามสื่อใหบุคคลอื่น ไดรับประโยชนจากการทํางาน ซึ่งผลลัพธสุดทายจะทําใหองคการ

มีประสิทธิภาพมากข้ึน พฤติกรรมนี้เทียบไดกับพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ และพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่นของ Organ 

(Graham, 1989)
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Van Dyne, Graham & Dienesch (1994) ไดนําเสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

5 ดาน ไดแก ความจงรักภักดี (Loyalty) การเชื่อฟง (Obedience) การมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation)

การมีสวนรวมเชิงสนับสนุน (Advocacy Participation) และการมีสวนรวมตามหนาที่ (Functional Participation)

สวนงานวิจัยของ William & Anderson (1991) และ Lee & Allen (2002) ไดนําเสนอวาพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีตอองคการนั้น มีองคประกอบเพียง 2 ดาน คือ

1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในระดับปจเจกชน (Organization Citizenship Behavior – Individual) หรือ 

OCBI หมายถึง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของปจเจกชนภายในองคการ เชน การใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงาน การชวย

สอนงาน หรือการชวยใหคําแนะนํา เปนตน

2) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในระดับองคการ (Organization Citizenship Behavior – Corporate) หรือ

OCBC หมายถึง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ซึ่งจะสงผลดีตอองคการโดยรวม เชน การคํานึงถึง

ผลประโยชนขององคการเปนหลัก การไมคิดเอาเปรียบองคการ หรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานตาง ๆ  ของ

องคการ ดวยความเต็มใจ

ในป ค.ศ. 2000 Podsakoff et al. ไดศึกษา รวบรวม และสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ในชวงป ค.ศ. 1993–1998 จํานวน 122 เรื่อง และพบวามีการระบุถึงองคประกอบของพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการมากถึง 30 องคประกอบ และเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดแลว จะพบวาองคประกอบเหลาน้ี

มีแนวคิดที่ทับซอนกัน คลายคลึงกัน หรือมีรายละเอียดใกลเคียงกัน แตเรียกชื่อตางกันออกไป ซึ่ง Podsakoff et al. ได

จําแนก องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการที่มีลักษณะรวมกัน ออกไดเปน 7 ประเภท ไดแก

1) การใหความชวยเหลือ (Helping Behavior) ซึ่งนับเปนองคประกอบหลัก ที่งานวิจัยทุกฉบับกลาวถึง ตัวอยาง

ของพฤติกรรมนี้ ไดแก การชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือ การชวยเหลือเพื่อนใหทํางานเสร็จตามกําหนด

เวลา (Organ, 1988) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ยังหมายรวมถึง การชวยเหลือระหวางบุคคลหรือการชวยเหลือ

สวนตัว (Moorman & Blakely, 1995) การชวยเหลือและการใหความรวมมือกัน (Borman & Motowidlo, 1997)

รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกกัน (Van Scotter & Motowidlo, 1996)

2) ความอดทนอดกล้ัน (Sportsmanship) เปนพฤติกรรมรูปแบบหน่ึงที่ไดรับความนิยมคอนขางนอยในการศึกษา 

เร่ืองพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ พฤติกรรมน้ีหมายถึง ความเต็มใจท่ีจะยอมอดทนตอความไมสะดวกสบายท่ี

หลีกเลี่ยงไมได (Organ, 1988) สวน Podsakoff et al. (2000) เห็นวา ความหมายโดยนัยของบุคคลที่อดทนอดกล้ันนั้น

นอกจากจะไมบนวาหรือตําหนิสิ่งที่ไมสะดวกสบายในการทํางานแลว ยังตองเปนบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกตอสิ่งบกพรอง

ตาง ๆ  รวมทั้งเต็มใจที่จะเสียสละผลประโยชนสวนตัว เพื่อผลประโยชนสวนรวมของงานดวย

3) ความจงรักภักดีตอองคการ (Organization Loyalty) ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลชวยสนับสนุน ปกปองและตอสูเพ่ือ

องคการ ยึดม่ันทํางานและไมแสดงตนเปนปฏิปกษตอองคการ (Podsakoff et al., 2000) องคประกอบน้ียังรวมถึงพฤติกรรม

ในรูปแบบอ่ืน ๆ  เชน การสนับสนุนความจงรักภักดี (Moorman & Blakely, 1995) ความจงรักภักดี (Van Dyne et al., 

1994) การเผยแพรชื่อเสียงและปกปององคการ (George & Jones, 1996) และการสนับสนุนวัตถุประสงคขององคการ 

(Borman & Motowidlo, 1993)
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4) การยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคการ (Organizational Compliance) ซึ่ง Podsakoff et al. (2000) 

พบวา เปนองคประกอบท่ีมีผูศึกษาวิจัยกันมายาวนานมาก เริ่มจาก Smith, Organ & Near (1983) ซึ่งเรียกองคประกอบน้ีวา 

การยินยอม (General Compliance) หรือ Graham (1991) เรียกวา การเช่ือฟงองคการ (Organizational Obedience) 

รวมทั้ง William & Anderson (1991) เรียกวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีระดับองคการ โดย Podsakoff et al. (2000) 

อธิบายเพิ่มเติมวา การยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ หมายรวมถึง การที่บุคคลยึดมั่นและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โดยไมตองมีการควบคุมใหปฏิบัติตาม

5) การริเริ่มสรางสรรคโดยบุคคล (Individual Initiative) เปนการริเริ่มทํางานที่เหนือกวาความคาดหมาย เปนการ

กระทําโดยสมัครใจ เชน ริเร่ิมออกแบบงานใหม อาสาทํางานนอกเหนือความรับผิดชอบ (Podsakoff et al., 2000) พฤติกรรม

ลักษณะน้ี มีความใกลเคียงกับพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ของ Organ (1988) พฤติกรรมมานะอุตสาหะและริเริ่มของ 

Moorman & Blakely (1995) พฤติกรรมกระตือรือรนและอาสาทํางานของ Borman & Motowidlo (1997) พฤติกรรม

รับผิดชอบตองานของ Morrison & Phelps (1999) และพฤติกรรมอุทิศตัวใหงานของ Van Scotter & Motowidlo (1996)

6) การใหความรวมมือ (Civic Virtue) องคประกอบน้ีใชชื่อเหมือนกับงานของ Organ (1988) สวน Graham 

(1989) ใชคําวา การมีสวนรวมในองคการ (Organizational Participation) พฤติกรรมน้ีสะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่น

เอาใจใสของพนักงาน ที่จะผลักดันใหองคการไปสูความสําเร็จ มองหาโอกาส และหลีกเลี่ยงอุปสรรค เพื่อนําพาองคการใหได

รับประโยชนสูงสุด (Podsakoff et al., 2000)

7) การพัฒนาตนเอง (Self Development) หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานในการเพ่ิมพูน พัฒนาความรูที่

เกี่ยวกับการทํางานโดยความสมัครใจ เพื่อสรางประโยชนใหแกองคการเพ่ิมขึ้น (Podsakoff et al., 2000) ในงานวิจัยของ 

Van Dyne et al. (1994) เรียกพฤติกรรมน้ีวา “การมีสวนรวมในหนาท่ีการงาน” สวน Moorman & Blakely (1995) 

เรียกพฤติกรรมนี้วา “ความอุตสาหะของบุคคล”

จะเห็นไดวา นักวิจัยแตละคน มีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ที่

ทับซอนกัน ใกลเคียงกัน หรือเรียกชื่อที่แตกตางกันออกไป แตสวนใหญจะมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Organ (1988)

3. การวัดพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การ

การวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการนั้น เริ่มจากแนวคิดของ Organ (1983) โดย Bateman & Organ 

(1983) ไดสรางมาตรวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยวัดองคประกอบ 7 ดานคือ พฤติกรรมการใหความ

รวมมือ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤติกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ พฤติกรรมการตรงตอเวลา พฤติกรรมการรักษา

ความสะอาดของสถานท่ี พฤติกรรมการปกปองทรัพยสินของบริษัท และพฤติกรมความสํานึกในหนาที่ ตอมา Smith, Organ 

& Near (1983) ไดสรางแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยวัดองคประกอบเพียง 2 ดาน คือ พฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ และพฤติกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ ตอมาในป 1988 Organ ไดนําเสนอ องคประกอบของพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ 5 ดาน และรวมกับ Konovsky พัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

โดยวัดองคประกอบ 5 ดาน ไดแก พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมการอดทน

อดกลั้น พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น และพฤติกรรมการใหความรวมมือ (Konovsky & Organ, 1996) รวมทั้งมีแบบวัดของ 

William and Anderson (1991) แบบวัดของ Moorman and Blakely (1995) และแบบวัดของ Podsakoff et al. 

(1990) ซึ่งไดออกแบบเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ดวยกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งเปนที่ยอมรับ

กันอยางกวางขวาง และเปนแบบวัดที่มีผูนิยมใชมากที่สุด โดยแบบวัดของ Podsakoff et al. (1990) นี้จะวัดองคประกอบ
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หลัก 5 ดานของออรแกน คือ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน 

พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น และพฤติกรรมการใหความรวมมือ (LePine, Erez and Johnson, 2002) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี

จะใชแบบวัดของ Podsakoff et al. ในการศึกษาเชนเดียวกัน

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษา

1.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ไดแก บริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส ที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกกับสํานักธุรกิจบริการและ

โลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ซึ่งจําแนกได 5 กลุมหลัก คือ 

ผูประกอบการขนสงทางบก ขนสงทางนํ้า ขนสงทางอากาศ ตัวแทนออกของ และตัวแทนขนสงและคลังสินคา

1.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา เปนการวิจัยเก่ียวกับแนวคิดองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ซึ่งประกอบ

ดวยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร ซึ่งแตละตัวแปร ประกอบดวยตัวแปรสังเกตไดดังตอไปนี้

(1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ จําแนกเปน 5 ตัวแปร สังเกตไดคือ การใหคําแนะนําชวยเหลือพนักงาน

ใหมการชวยเหลือเพื่อนที่ประสบปญหาในการทํางาน การชวยเหลือเพื่อนที่ทํางานไมทัน ความพรอม

ชวยเหลือเพื่อนทุกคน และความเต็มใจทํางานแทนเพ่ือนที่ไมมาทํางาน

(2) พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ จําแนกเปน 4 ตัวแปร สังเกตไดคือ การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถ การรับผิดชอบตองานที่ระบุไวในรายละเอียดของงาน การปฏิบัติงานไดสําเร็จ

ตามที่ไดรับมอบหมาย และการมีสวนในการจัดกิจกรรมของบริษัท

(3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น จําแนกเปน 5 ตัวแปร สังเกตไดคือ การบนวาเรื่องไรสาระในการทํางาน

การทําเร่ืองเล็กใหเปนเร่ืองใหญ การจับผิดวาบริษัททําสิ่งที่เสียหาย การสนใจและมองบริษัทในแงลบ และ

การบนไมพอใจในการทํางาน

(4) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น จําแนกเปน 4 ตัวแปร สังเกตไดคือ การพยายามหลีกเลี่ยงและไมสรางปญหา 

การเคารพและไมลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล การคํานึงถึงการกระทําไมใหเกิดผลกระทบกับเพื่อนรวมงาน 

และการระมัดระวังมิใหเกิดปญหากับเพื่อนรวมงาน

(5) พฤติกรรมการใหความรวมมือ จําแนกเปน 6 ตัวแปร สังเกตไดคือ การติดตามขาวสารของบริษัท

การติดตามการเปล่ียนแปลงของบริษัท ความม่ันใจวาหากทํางานดวยความซ่ือสัตยยอมไดรับผลตอบแทน

ที่ดี การมีสวนรวมในการประชุมของบริษัท การใชเวลาพักตามกําหนด และการทุมเทใหกับการทํางาน

2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง

ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ พนักงานในบริษัทผู ใหบริการดานโลจิสติกส ที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกกับ

สํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ

จํานวน 87 บริษัท (กรมเจรจาการคาระหวาประเทศ, 2555) กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน จากหลักการของบูมสมา (Boomsma, 1983 อางใน นงลักษณ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งเสนอแนะใหใชกฎในทางปฏิบัติ 

(Rule of Thumb) ที่นักสถิติวิเคราะหตัวแปรพหุนามใชกันมาก คือ ใชขนาดกลุมตัวอยาง 10–20 คนตอตัวแปรในงานวิจัย
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องค�ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การของพนักงานในบริษัทผู� ให�บริการด�านโลจิสติกส�

หนึ่งตัวแปร และควรมีกลุมตัวอยางอยางนอย 400 คน สําหรับการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปร 24 ตัว ควรใชขนาดกลุมตัวอยาง

24 คูณ 20 เทากับ 480 คน และเพ่ือชดเชยแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปน 520 คน ซึ่งได

มาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยขั้นแรก หนวยการสุมคือ บริษัทผูใหบริการดาน

โลจิสติกส ที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกกับสํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา จํานวน 87 บริษัท จําแนกตามทุนจดทะเบียน

เปน 3 กลุม สุมตัวอยางอยางงายจากแตละกลุมไดจํานวน 40 บริษัท จากนั้นใชวิธีการสุมอยางงาย เพื่อใหไดจํานวนพนักงาน

จากบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสแตละแหงเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 520 คน ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 

500 ฉบับ คิดเปนอัตราตอบกลับรอยละ 96.15

3. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ซึ่งปรับปรุงและแปลมาจาก

แบบวัดของ Podsakoff et al. (1990) คุณภาพของแบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ มีความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน พบวา มีคา IOC > .50 จํานวน 24 ขอ

ทุกขอมีความเชื่อมั่น (Reliability) จากการทดลองใชกับพนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส จํานวน 30 คน ที่มีลักษณะ

เหมือนกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความเช่ือมั่นในการวัดตัวแปรที่ใชในการวิจัย โดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีคาความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.903

แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการจํานวน 24 ขอ ครอบคลุมองคประกอบทั้ง 5 ดาน คือ 

พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (AL1-AL5) พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (CO6-CO9) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น

(SP10-SP14) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (CS15-CS18) และพฤติกรรมการใหความรวมมือ (CV19-CV24) ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของเพื่อนรวมงาน (Peer Rating) ซึ่งการแสดงพฤติกรรมน้ัน มี 5 ระดับ คือ สมํ่าเสมอ

บอยครั้ง นาน ๆ  ครั้ง นอยครั้ง ไมเคยปฏิบัติ ประกอบดวยขอคําถามเชิงบวก 20 ขอ และขอคําถามเชิงลบ 4 ขอ การวิจัย

ครั้งนี้มิไดใหผูตอบแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของตนเอง เพื่อปองกันอคติที่อาจเกิดข้ึนใน

การประเมิน เพราะการประเมินตนเองสวนใหญมักมีแนวโนมท่ีจะมีอคติในเชิงบวกตอตนเอง

4. การวิเคราะห�ข�อมูล

การวิเคราะหขอมูลองคประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรที่ใชในการวิจัย เพื่อวิเคราะหนํ้าหนักองคประกอบของตัวแปร

แฝงวา มีการวัดคุณลักษณะท่ีไดจากขอมูลเชิงประจักษ เปนไปตามองคประกอบที่ผูวิจัยไดตั้งไวหรือไม โดยใชการวิเคราะห

ดวยโปรแกรม LISREL 8.72 ในการศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลจากกลุมดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับขอมูล

ไดแก สถิติไค-สแควร (Chi-Square) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjust Goodness of Fit Index: AGFI) ดัชนีที่บอกถึงความคลาดเคลื่อนของโมเดล คือ

ดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือ (Root Mean Squared Residual: RMR) และความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา

ของโมเดล (Root Mean Squared of Error Approximation: RMSEA)
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ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูล

ผลการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 78.6 มีอายุระหวาง 26–30 ป

รอยละ 41.8 มีสถานภาพโสด รอยละ 62.6 และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 62.2 โดยมีประสบการณ

ในการทํางาน 1–5 ป รอยละ 50.2 และทํางานในองคกรปจจุบัน 1–3 ป รอยละ 47.4 กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.6 

มีตําแหนงเปนพนักงาน ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของตัวแปรทั้ง 5 ตัว พบวามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.41–3.76 โดย

พนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง เห็นวาตัวแปรแฝงพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น มีคาเฉล่ีย

มากที่สุด (3.76) และตัวแปรแฝงพฤติกรรมการอดทนอดกลั้นมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (2.41) เมื่อพิจารณาคาความเบ พบวา 

ตัวแปรสังเกตไดสวนใหญ มีลักษณะแจกแจงเบซาย และมีคาเปนลบ แสดงวาขอมูลสวนใหญมีคาสูงกวาคาเฉลี่ย และเมื่อ

พิจารณาคาความโดงของตัวแปร พบวาสวนใหญมีคาความโดงใกลเคียงกับโคงปกติ แสดงวาขอมูลของตัวแปรสังเกตไดที่ใช

ในโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ มีการแจกแจงเปนโคงปกติ จึงสามารถ

นําไปวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันได ผลการวิเคราะหความสัมพันธ โดยพิจารณาจากคาความสัมพันธของตัวแปร

สังเกตไดของตัวแปรแฝงกับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงอ่ืน พบวามีความสัมพันธกันนอย

ซึ่งเปนไปตามเกณฑของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ภาพที่ 1: โมเดลผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ 5 องคประกอบ
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องค�ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การของพนักงานในบริษัทผู� ให�บริการด�านโลจิสติกส�

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ขององคประกอบ 5 องคประกอบ 

จํานวนขอคําถาม 24 ขอ พบวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งพิจารณาไดจากคาไค-สแควร มีคาเทากับ 297.04; 

P = 0.00 ที่องศาอิสระเทากับ 232 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.95 ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง

เปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา (RMSEA) มีคาเทากับ 

0.024 ดังแสดงในภาพที่ 1 นั่นแสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และสามารถวัดไดตรงตามแนวคิดที่

ผู วิจัยศึกษามา เมื่อพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบ สามารถจําแนกไดดังนี้ องคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมความสํานึก

ในหนาที่และองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการใหความรวมมือมีนํ้าหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.86 รองลงมาคือ

องคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน มีนํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.79 ลําดับถัดมาคือ องคประกอบเชิง

ยืนยันพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น มีนํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.75 และลําดับสุดทายคือ องคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ มีนํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.74 ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ 5 องคประกอบ (ขั้นที่ 2)

องค�ประกอบ
พฤติกรรมการเป�นสมาชิกที่ดีต�อองค�การ

สปส SE t R2

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Factor AL) 0.74 0.08 9.66 0.55

2. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (Factor CO) 0.86 0.10 9.01 0.75

3. พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน (Factor SP) 0.79 0.07 10.99 0.62

4. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (Factor CS) 0.75 0.05 13.91 0.56

5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (Factor CV) 0.86 0.06 13.69 0.74

Chi-Square = 297.04, p = 0.00251, df = 232, GFI = 0.95, RMSEA = 0.024, CFI = 0.99

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการในบริบทของสังคมไทย วัดไดจากองคประกอบท้ัง 5

องคประกอบ ไดแก องคประกอบพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ องคประกอบพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ องคประกอบ

พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน องคประกอบพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น และองคประกอบพฤติกรรมการใหความรวมมือ ซึ่ง

เปนไปตามแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ที่ใชกันอยางแพรหลายท้ังในสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก

แตหากพิจารณาในรายละเอียดแลว จะเห็นถึงความเหมือนและความตางขององคประกอบท่ีประกอบกันขึ้นเปนแนวคิดพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ดังนี้

1. ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ซึ่งเปนไป

ตามกรอบแนวคิดของผูวิจัยที่ไดศึกษาไว แตหากเมื่อพิจารณาจากคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปหานอย จะสามารถ

เรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ คือ
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ป�ที่ 38 ฉบับที่ 145 มกราคม - มีนาคม 2558

1.1 พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่และพฤติกรรมการใหความรวมมือ ซึ่งมีค านํ้าหนักองคประกอบเทากัน

แสดงใหเห็นวา พนักงานใหความสําคัญกับหนาที่และความรับผิดชอบมากพอ ๆ  กับการใหความรวมมือกับองคกร ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของOrgan เจาของแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิที่ดีตอองคการ ซึ่งพยายามหาขอพิสูจนวา หากทําการ

ศึกษาวิจัยในสังคมอื่น นอกเหนือจากสังคมอเมริกันแลว ผลการศึกษาจะเปนเชนไร โดย Organ ไดรวมกับคณะผูวิจัยชาวจีน

(Farh, Zhong & Organ, 2004) ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบวา

พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และพฤติกรรม การใหความรวมมือ เปนพฤติกรรมท่ีพนักงาน

ใหความสําคัญเปนลําดับตน ๆ

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่นั้น จะพบวาพนักงานจะใหความสําคัญกับ

ความรับผิดชอบตอการทํางานตามที่ระบุไวในรายละเอียดของงานเปนลําดับแรก รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการจัดหรือ

เขารวมกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งมุ งปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ และลําดับสุดทายคือการ

ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งพฤติกรรมยอยทั้ง 4 ประการน้ี จะกอใหเกิดผลดีแกองคการโดยรวม ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Lee & Allen (2002) ซึ่งพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาท่ี การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ  

ดวยความสมัครใจ และมุงทํางานเต็มความสามารถน้ัน เปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในระดับองคการ (Organization 

Citizenship Behavior - Corporate) หรือ OCBC ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการที่จะสงผลดีแก

องคการโดยรวม และสอดคลองกับงานวิจัยของ Schnake & Dumler (2003) ที่กลาววา พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่

คือ พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเองโดยความสมัครใจของบุคคล ซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนแกองคการมากกวาเกิดประโยชนแกบุคคล

หรือกลุมคน นอกจากนี้พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ยังเปน พฤติกรรมการปฏิบัติงานในลักษณะที่กอใหเกิดผลกระทบใน

ทางบวกแกองคการ เพราะบุคคลทํางานดวยความต้ังใจมุงปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ และพยายามใหการปฏิบัติงาน

สําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย พฤติกรรมในลักษณะน้ี จะใกลเคียงกับองคประกอบหรือรูปแบบพฤติกรรมท่ีนักวิจัยไดศึกษามา

และมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป ไดแก พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ของ Organ (1988) พฤติกรรมมานะอุตสาหะของ 

Moorman & Blakely (1995) พฤติกรรมการรับผิดชอบตองานของ Morrison & Phelps (1999) รวมท้ังพฤติกรรม

การอุทิศตัวใหกับงาน Van Scotler & Motowidlo (1996)

นักวิจัยหลายคนไดขอสรุปวา พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่นั้น มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลิตภาพขององคการ 

ประสิทธิผลขององคการและผลการปฏิบัติงานขององคการ (Performance) (Koys, 2001; Schnake & Hogan, 1995)

ดังนั้นผลการวิจัยในครั้งนี้ ที่พนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส ใหความสําคัญกับพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่

เปนลําดับแรกนั้น นับวาเปนสิ่งที่ดี เพราะพฤติกรรมน้ีจะใหผลเชิงบวกแกองคการ

ผลการวิจัยคร้ังนี้ยังพบวาพนักงานใหความสําคัญกับอีกพฤติกรรมหน่ึงเทา ๆ  กับพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ คือ 

พฤติกรรมการใหความรวมมือ ซึ่งเปนอีกพฤติกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญ เนื่องจากพฤติกรรมการใหความรวมมือในกระบวนการ

ตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนในองคการนั้น จะมีผลทําใหองคการมีอายุการทํางานยาวนานข้ึนดังที่ Organ (1998) ระบุไววา หากองคการ

ไมไดรับความรวมมือจากสมาชิกแลวก็จะลมหายตายไปในท่ีสุด เพราะไมสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จหรือบรรลุ

เปาหมายไดเลย ผลการวิจัยในคร้ังนี้ที่พนักงานใหความสําคัญกับพฤติกรรมการใหความรวมมือ ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบ

อยูในลําดับแรก ๆ  ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Paille’ (2009) ซึ่งทําวิจัย

ในฝรั่งเศสพบวา พฤติกรรมการใหความรวมมือ มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูในลําดับที่ 2 รองจากพฤติกรรมการใหความ

ชวยเหลือ รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lui, Huang & Chen (n.d.) ซึ่งทําการสํารวจและเปรียบเทียบมิติ (Dimensions) 

ตาง ๆ  ของแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ในบริบทที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และพบวาพฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ และพฤติกรรมการใหความรวมมือนั้น เปนองคประกอบของพฤติกรรม
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องค�ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป�นสมาชิกท่ีดีต�อองค�การของพนักงานในบริษัทผู� ให�บริการด�านโลจิสติกส�

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ทําในประเทศแถบเอเชีย เชน งานวิจัย Far, Earley & Lin (1997) 

ซึ่งทําวิจัยในประเทศไตหวัน งานวิจัยของ Mergue (2000) ในประเทศตุรกี งานวิจัยในประเทศเกาหลีของ Yoon & Suh 

(2003) งานวิจัยของ Ueda & Yoshimura (2012) ในประเทศญี่ปุน และงานวิจัยลาสุดของ Rahman et al. (2013)

ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพบวาพฤติกรรมการใหความรวมมือนั้น มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูในลําดับที่ 2 หรือ 3 ใน 5

องคประกอบหลักของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ขอคนพบเหลานี้อาจกลาวไดวา พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 

พฤติกรรมการใหความรวมมือเปนองคประกอบทางวัฒนธรรมท่ีสามารถพบไดในหลายวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและ

ตะวันออก และเปนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดผลดีตอองคการ

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของพฤติกรรมการใหความรวมมือ จะพบวา พนักงานใหความสําคัญกับตัวแปร 3

ลําดับแรกคือ การเขารวมประชุมและการมีสวนรวมในการประชุมของบริษัท การใชเวลาพักตามกําหนด และความม่ันใจวา

หากทํางานดวยความซ่ือสัตยยอมจะไดผลตอบแทนท่ีดี ซึ่งการใหความรวมมือนี้จะสะทอนใหเห็นถึง ความมุงมั่นหรือเอาใจใส

ของพนักงาน ที่มีตอความสําเร็จขององคการในภาพรวม ซึ่ง Podsakoff et al. (2000) สรุปวา พนักงานที่มีพฤติกรรมการ

ใหความรวมมือนี้ จะมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ ที่จะมีสวนรวมในการนําพาองคการใหไดรับประโยชนสูงสุด

สําหรับผลวิจัยครั้งนี้ ที่พนักงานใหความสําคัญกับพฤติกรรมความสํานึกในหนาที่และพฤติกรรมการใหความ

รวมมือนั้น นับเปนสิ่งที่ดี เพราะพฤติกรรมท้ัง 2 นี้ จะกอใหเกิดผลเชิงบวกตอองคการ โดยเฉพาะกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี 

เปนพนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกส ซึ่งเปนอุตสาหกรรมการบริการ ที่นับวันจะมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศ เม่ือผลการวิจัยยืนยันวา พนักงานผูใหบริการดานโลจิสติกสใหความสําคัญกับพฤติกรรมความสํานึกในหนาท่ี

และพฤติกรรมการใหความรวมมือ ก็นาจะเห็นผลในทางที่ดีตอการใหบริการโลจิสติกสของไทย ซึ่งนาจะประสบความสําเร็จ 

เมื่อมีพนักงานที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

1.2 องคประกอบพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น เปนองคประกอบที่มีค านํ้าหนักอยู ในลําดับที่ 3 (เนื่องจาก

องคประกอบในลําดับแรกมีคานํ้าหนักองคประกอบเทากัน 2 องคประกอบ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวา 

พฤติกรรมการอดทนอดกลั้นนั้น เปนองคประกอบที่มีคานํ้าหนักอยูในลําดับกลาง ๆ  ไดแก แนวคิดของ Organ (1988)

ที่จัดลําดับพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น ไวในลําดับที่ 3 สอดคลองกับงานวิจัยของ Paille’ (2009) ซึ่งพบวา พฤติกรรมอดทน

อดกลั้น มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูในลําดับที่ 3 เชนเดียวกับงานวิจัยของ Khalid et al. (2009) ซึ่งศึกษาจากพนักงานโรงแรม

ในประเทศมาเลเซีย รวมท้ัง Rahman et al. (2013) ซึ่งศึกษาจากครูในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่ง Rahman et al. สรุปผลวิจัยวา การวัดองคประกอบ 3 ดาน ไดแก พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤติกรรมการให

ความรวมมือ และพฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน ในบริบทสังคมอินโดนีเซียนั้น มีความสอดคลองกับการวัดในสังคมตะวันตก

เชนเดียวกับผลการวิจัยคร้ังนี้ ก็สอดคลองกับงานวิจัยทั้งในสังคมตะวันออกและสังคมตะวันตก

สวนงานวิจัยของ Ueda & Yoshimura (2012) ซึ่งทําการศึกษากับกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศ

ญี่ปุน พบวา องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ตามแนวคิดของตะวันตก 7 องคประกอบน้ัน พฤติกรรม

การอดทนอดกล้ัน มีคานํ้าหนักอยูในลําดับที่ 6 (3.69%) ซึ่งนอยมาก แสดงวาในสังคมของญ่ีปุน พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน

นั้นไมมีความสําคัญ ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ เพราะคนญี่ปุนนั้นมีความอดทนอดกลั้นสูงมาก และมักจะ

ไมตําหนิสิ่งที่ไมสะดวกสบายตาง ๆ  ในองคการ รวมท้ังสวนใหญเต็มใจท่ีจะเสียสละผลประโยชนสวนตัว เพื่อผลประโยชน

ของสวนรวมซึ่งเปนนิสัยประจําชาติ จึงมิไดใหความสําคัญกับพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น เพราะทุกคนมีพฤติกรรมนี้อยูแลว

คานํ้าหนักขององคประกอบน้ี จึงอยูในลําดับสุดทายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ
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สวนงานวิจัยของ Lievens & Anseel (2004) ซึ่งศึกษาองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ตอองคการในสังคมท่ีใชภาษาดัตช (Dutch-Speaking Context) ประเทศเบลเย่ียม ซึ่งผลโดยรวมพบวาองคประกอบของ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ที่ศึกษาในสหรัฐอเมริกากับประเทศอ่ืนใหผลไปในทิศทางเดียวกัน องคประกอบท้ัง

5 ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ไดรับการยืนยันวาเปนองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

และ Lievens & Anseel (2004) ยังพบวาองคประกอบท่ีไดรับการยอมรับนอยที่สุด คือ พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน

จึงอาจกลาวไดวาในหลายสังคมใหความสําคัญกับพฤติกรรมการอดทนอดกล้ันอยูในระดับกลาง ๆ  และบางสังคม

ไมใหความสําคัญกับพฤติกรรมนี้ อาจเนื่องมาจากในสังคมนั้นมีลักษณะนิสัยหรือลักษณะเฉพาะเปนผูมีความอดทนอดกลั้นสูง 

และเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนหลักอยูแลว ซึ่งในเรื่องนี้ควรจะมีการศึกษาวิจัยตอไปเมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรม

อดทนอดกล้ันนั้น จะพบวาพนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสสวนใหญ จะใหความสําคัญกับพฤติกรรมการไมพยายาม

จับผิดวาบริษัททําสิ่งเสียหาย หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงคือ ไมพยายามวิพากษวิจารณบริษัทในทางเสียหาย รองลงมาคือ มีความ

อดทนไมบนวา หรือแสดงความไมพอใจในการทํางาน ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เปนส่ิงที่ผูบริหารองคกรประสงคใหเกิดขึ้นอยางยิ่ง เพราะ

เปนการสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน

1.3 องคประกอบพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น เปนองคประกอบท่ีมีคานํ้าหนักอยูในลําดับท่ี 4 ในองคประกอบ

ทั้ง 5 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักของ Organ (1988) ที่ใหลําดับความสําคัญของพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น อยูในลําดับ

ที่ 4 ซึ่งอยูในลําดับรองสุดทาย เชนเดียวกับงานวิจัยของ Bukhari (2008) ที่พบวาพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น มีคานํ้าหนัก

องคประกอบอยูในลําดับรองสุดทายเชนเดียวกัน

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น ในงานวิจัยครั้งนี้จะพบวา พนักงานในบริษัทผูใหบริการ

ดานโลจิสติกส ใหความสําคัญกับตัวแปรพฤติกรรมสังเกตได 2 ลําดับแรกคือ การเคารพและไมลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคล

ของผูอื่น และการพยายามหลีกเล่ียงและไมสรางปญหากับเพ่ือนรวมงาน ซึ่งนับวาเปนเร่ืองดีมาก เนื่องจากการคํานึงถึงผูอื่น 

จะชวยปองกันการเกิดปญหาการกระทบกระท่ังในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหการทํางานราบร่ืน และบรรลุเปาหมายขององคการ

ไดเปนอยางดี

1.4 องคประกอบพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ เปนองคประกอบที่มีคานํ้าหนักอยูลําดับสุดทาย แมผลการวิจัย

คร้ังนี้จะยืนยันวาพฤติกรรมท้ัง 5 เปนองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการตามแนวคิดที่ศึกษามาน้ัน 

แตประเด็นที่เปนขอนาสังเกตคือ ในแนวคิดหลักของ Organ (1988) ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหงแนวคิดพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีตอองคการนั้น ใหความสําคัญกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือเปนอันดับแรก โดยใหเหตุผลวาพฤติกรรม

การใหความชวยเหลือนั้น เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงในระดับบุคคล จึงกอใหเกิดผลประโยชนอยางมากแกองคการ เชน

เดียวกับ Podsakoff et al. (2000) ซึ่งระบุวาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญที่สุดของ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ รวมทั้งจากการศึกษาผลงานวิจัยตาง ๆ  ทั้งจากประเทศในแถบตะวันตกและตะวันออก 

ลวนพบวาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ เปนองคประกอบท่ีมีคานํ้าหนักมากเปนอันดับแรกสุด เชน Lievens & Anseel 

(2004) ทําวิจัยในสังคมประเทศเบลเย่ียม ในฝร่ังเศสก็เชนเดียวกัน Paille’ (2009) พบวาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ

เปนมิติที่มีความสําคัญที่สุด สวน Lui, Huang & Chen (n.d.) ซึ่งศึกษาแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

ในบริบทท่ีอยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และพบวาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือเปนพฤติกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรก

สําหรับการศึกษาในประเทศแถบเอเชีย ก็พบวาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ

เปนอันดับแรกของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยงานวิจัยหลายเรื่องยืนยันขอคนพบนี้ เชน งานวิจัยในตุรกี 

เกาหลี ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเชีย และญ่ีปุน (Mergue, 2000; Yoon & Suh, 2003; Bukhari, 2008; Khalid et al., 
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2009; Rahman et al., 2013; Ueda & Yoshimura, 2012) ตางก็ยืนยันขอคนพบวา องคประกอบพฤติกรรมการใหความ

ชวยเหลือนั้น เปนองคประกอบแรก ที่มีความสําคัญมากท่ีสุดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยมีเหตุผลสนับสนุน

หลายประการ เชน การแสดงพฤติกรรมการใหความชวยเหลือนั้น นอกจากบุคคลน้ันจะไดรับความชวยเหลือตอบแทนแลว

ยังไดรับความเปนมิตร ความไววางใจ หรือไดรับความรวมมือตาง ๆ  ซึ่งจะสงผลใหการทํางานของตนเองราบรื่นข้ึน ประสบ

ความสําเร็จมากข้ึน หรือการท่ีพนักงานมีพฤติกรรมใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานใหทํางานไดทันตามกําหนดเวลา ก็จะชวย

ใหหัวหนางานไมตองมาคอยเสียเวลาควบคุมงาน หัวหนางานจึงมีเวลามากพอที่จะคิด หรือหาวิธีปรับปรุงงาน ใหมีประสิทธิผล

มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหองคการโดยรวมประสบความสําเร็จ (Organ, 1988; Podsakoff et al., 2000)

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้พบวา พนักงานใหความสําคัญกับองคประกอบพฤติกรรมการใหความชวยเหลืออยูในลําดับ

สุดทาย ซึ่งตางจากงานวิจัยอื่น ๆ  ที่ศึกษากันมาที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก แตในสังคมไทยใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย 

ซึ่งอาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการใหความชวยเหลือน้ัน เปนพฤติกรรมท่ีกระทําตอปจเจกบุคคลเปนการเฉพาะตัว ซึ่งจะมีผล

ทางออมตอองคการ พนักงานจึงมิไดใหความสําคัญมากนัก หรืออาจเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ กระทําในกลุมพนักงานในบริษัท

ผูใหบริการดานโลจิสติกส ซึ่งมีรายละเอียดของการทํางานแตกตางกันไป หรือตองอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะในการทํางาน

จึงไมสามารถใหความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําตอตัวบุคคลได พนักงานจึงมิไดใหความสําคัญตอพฤติกรรมการใหความ

ชวยเหลือนี้

สําหรับผลการวิจัยในครั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบผลของคานํ้าหนักองคประกอบจากการวิจัยกับแนวคิดเรื่อง 

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของ Organ ที่นํามาศึกษานั้น ผลที่ไดจะแตกตางกันไมมากนัก จะมีเพียงลําดับของ

คานํ้าหนักองคประกอบบางองคประกอบ ที่มีลําดับตางกัน ดังนี้

แนวคิดของออร�แกน ผลการวิจัย

องคประกอบการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ

ประกอบดวย

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ

2. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่

3. พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน

4. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น

5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ

องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ

เรียงตามคานํ้าหนักองคประกอบจากขอมูลเชิงประจักษ

1. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (0.86)

2. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (0.86)

3. พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน (0.79)

4. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น (0.75)

5. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (0.74)



61คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ป�ที่ 38 ฉบับที่ 145 มกราคม - มีนาคม 2558

บทสรุป
1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ และเปนไปตามแนวคิดหลักที่มีผูศึกษาทั้งในบริบทสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออก ดังนั้นจึงสามารถนําองคประกอบ

เหลานี้ มาใชสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรธุรกิจของสังคมไทยได

2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก พฤติกรรม

การใหความชวยเหลือ พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมการอดทนอดกล้ัน พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น และพฤติกรรม

การใหความรวมมือ เปนพฤติกรรมที่เอื้อประโยชนตอการดําเนินงานภายในองคการชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานภายใน

องคการราบร่ืน สมควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในทุกองคการ

3. องคประกอบท่ีควรใหความสําคัญ ไดแก พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่และพฤติกรรมการใหความรวมมือ

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พนักงานในบริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสใหความสําคัญมากที่สุด พฤติกรรมทั้ง 2 นี้ ไดรับการจําแนก

ใหเปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในระดับองคการ และเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบทางบวกแกองคการโดยรวม 

ดังนั้นผูบริหารองคการควรใหความสําคัญ และสงเสริมพฤติกรรมทั้ง 2 นี้ โดยพฤติกรรมแรก ไดแก พฤติกรรมความสํานึก

ในหนาที่ ซึ่งพบวา พนักงานใหความสําคัญกับการมุงทํางานเต็มความสามารถ และการมีสวนรวมในกิจกรรมของบริษัทน้ัน

มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลิตภาพขององคการ สวนพฤติกรรมการใหความรวมมือ ก็พบวาพนักงานใหความสําคัญกับการ

มีสวนรวมในการประชุม และมีความเช่ือวา หากทํางานดวยความซ่ือสัตยแลวยอมไดรับผลตอบแทนท่ีดี แสดงใหเห็นถึง

ความเอาใจใสของพนักงาน ที่มีตอความสําเร็จขององคการ หากผูบริหารองคการสามารถสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท้ัง 2 นี้

ไดอยางเปนรูปธรรม ก็จะเกิดผลในเชิงบวกแกองคการ

4. การศึกษาคร้ังนี้ยังมีขอจํากัดในดานการประเมิน ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือนรวมงานในระดับเดียวกัน จึงอาจมีการ

ประเมินในกลุมที่หลากหลายขึ้น เชน ใหผูบริหารประเมินพนักงาน พนักงานประเมินตนเอง และพนักงานประเมินผูบริหาร 

เพื่อเสริมจุดแข็งและลดจุดออนของการวัดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ และศึกษาวาแตละกลุมใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมใด เพื่อจะไดนํามาสงเสริมหรือปรับปรุงตอไป

นอกจากน้ีอาจศึกษาวาในบริบทของสังคมไทยน้ัน มีองคประกอบเฉพาะท่ีจัดอยูในพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ตอองคการเพ่ิมข้ึนหรือไม เชน องคประกอบเฉพาะของพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการแบบญ่ีปุนคือ การมีพฤติกรรม

รักษาสภาพแวดลอมใหกลมกลืน และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของท่ีทํางาน เปนตน รวมท้ังควรศึกษาถึงความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและองคกร

ตอไป
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